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***** 

Hej alla föräldrar på Ärentunaskolan! 

  

Halva höstterminen har nu gått och skolans biträdande rektor Jonas Olsson och jag har nu 

träffat alla årskursers föräldrar på föräldramöten. Det är med stor glädje vi konstaterar att det 

har varit fullt i matsalen på alla möten. Vår gemensamma uppgift är att hjälpa våra ungdomar 

att utveckla sina kunskaper så att alla kan nå sina mål samt att skapa trygghet för våra 

ungdomar. 

Arbetet med att få eleverna att sätta betygsmål har fungerat bra och den första avstämningen 

hur det går för dem har nu startat i samband med utvecklingssamtalen. Jag förväntar mig att vi 

på skolan tillsammans med er föräldrar hjälper och stöttar våra ungdomar att nå sina mål till 

slutet av vårterminen- påminn gärna era ungdomar om målen de satt upp. 

  

För att ytterligare stödja ungdomarna att nå sina mål så har vi nu studiestöd/läxhjälp på 

tisdagar kl. 14.30-16. Detta är ett samarbete med Svenska Kyrkan och ett antal volontärer. Vi 

fortsätter också med extra hjälp under ”måltiden” samt med Jollen som är en hjälp för vissa 

elever som har svårigheter att nå ett betyg. Vi har också anställt ytterligare en speciallärare 

Cecilia Alexandersson. Cecilia har arbetat på skolan tidigare men har efter en kort sejour på 

annat ställe nu återvänt till Ärentunaskolan, det kommer dock dröja någon månad innan hon 

är i tjänst. 

  

För att lyckas i skolan krävs naturligtvis att man är i skolan, vi har därför ett närvarosystem 

som heter Skola 24 där alla lärare fyller i frånvaron. Från och med oktober har den tjänsten 

utökats i hela kommunen med en SMS tjänst. Detta innebär att alla föräldrar som meddelat ett 

mobilnummer får ett SMS när eleven är olovligt frånvarande. Detta system bygger på att 

lärarna under eller efter varje lektion skriver in frånvarande elever. Ibland kan det naturligtvis 

bli fel i detta system, elever kan komma sent och läraren glömmer att skriva i detta, jag 

hoppas att ni har förståelse för detta. 

  

 

 

  



Varje höst är det en gymnasiemässa på Fyrishov. Årets mässa är den 13/11 kl. 9-19, våra 

elever i årskurs nio kommer under denna dag att få åka in och bekanta sig med de olika 

gymnasieskolorna. Ni som föräldrar är också välkomna dit för att se på det stora utbudet. 

Även för föräldrar i årskurs åtta så kan det vara en bra idé att tillsammans med sitt barn 

besöka mässan under kvällen. Det är ofta en lång process för eleven att bestämma vilket 

program och gymnasieskola de vill gå på så därför är det bra att börja i tid, detta skapar ofta 

en extra motivation hos eleverna att plugga lite extra. 

  

Under den senaste månaden när vi haft föräldramöten så har de som önskar fått anmäla sig till 

det skolråd/föräldraråd vi nu kommer att starta på skolan. Det är väldigt roligt att jag fått in 

nio föräldrar som är intresserade att vara med, tyvärr har ingen förälder från årskurs nio 

anmält sig. Om någon fortfarande är intresserad så är ni välkomna att maila mig. 

  

Som ni kanske läst i tidningar så är Uppsala kommun i färd med att göra en IT upphandling, i 

samband med detta gör kommunen också en upphandling av en ny lärplattform för skolan. I 

samband med detta så önskar man synpunkter från föräldrar om vad en ny lärplattform bör 

innehålla. Dagens lärplattform heter Edwise och innehåller bland annat e-post, lagring av 

elevdokumentation, enkäter och prov, kalender mm, men vad har vi för behov och krav i 

framtiden? Om någon förälder är intresserad av detta ämne får ni gärna kontakta mig. 

  

  

  

Med hopp om ett gott samarbete  

  

  

Leif Ericsson 

rektor 

 


